בס"ד

(מיכה פרק ו' פסוק ח')

תקנון צניעות
מטרת תקנון זה לשמור על אורח-חיים ההולם בית ספר תורני .התקנון הוא דרך חיים הבונה ומעצב את אישיות התלמיד/ה ועל כן על ההורים להקפיד יתר על המידה על יישום הכללים בבית הספר ,וכמובן גם בשעות בהם שוהים
תלמידינו בביתם ובכל מקום ,כגון -חוגים ,נסיעות ,מסיבות וכו' ,דבר שמעלה את קרן תלמידינו כשומרי תורה ומצוות ,ומכבד אותם כשייכים לדרך אבותינו ואמותינו הקדושים.
בנים
בנות
כיפה וציצית:
חולצה:
 .1יש להקפיד על לבישת ציצית כשרה.
 .1על התלמידה להקפיד להגיע עם חולצת תלבושת ביה"ס.
 .2יש להגיע עם כיפה בגודל מכובד.
 .2יש להקפיד על שרוול  ,3/4דהיינו שהשרוולים יכסו את המרפקים גם כאשר מרימים את הידיים.
 .3אין להוריד את הכיפה והציצית בכל מצב ,לרבות בעת משחקי הפסקה.
 .3יש לדאוג שהצווארון של החולצה לא יהיה פתוח -קרי עד העצם.
חולצה:
 .4על התלמידה להקפיד שהחולצה תכסה את הגב ואת הבטן בכל מצב ובכל תנועה.
 .1על התלמיד להקפיד להגיע עם חולצת תלבושת ביה"ס.
 .5יש להקפיד שהחולצה לא תהיה שקופה.
 .2יש לדאוג שאורך השרוול יהיה לא פחות מ  1/2זרוע.
 .6יש להקפיד שהחולצה לא תהיה צמודה.
 .3על התלמיד להקפיד כי בכל מצב ובכל תנועה החולצה תכסה את הבטן ואת הגב.
חצאית:
נעליים:
 .1יש להגיע עם חצאית המכסה את הברכיים בכל מצב לרבות בעת ישיבה.
 .1יש להקפיד להגיע עם נעליים  /סנדלים סגורים ,דהיינו אין להגיע בנעלי בית ,קבקבים וכד'.
 .2על החצאית להיות ללא פתחים.
שיער -על התלמיד להקפיד על תספורת ההולמת את רוח ביה"ס
 .3על התלמידה להקפיד שלא יראה מכנס מתחת לחצאית בכל מצב ובכל תנועה.
 .1אין להאריך את השער יתר על המידה ,דהיינו עד השקע העורפי.
נעליים:
 .2אין למרוח ג'ל או כל חומר אחר בשיער.
 .1על התלמידה להופיע בנעליים ההולמות את גילה ,קרי נעליים שאינן גבוהות והצבע איננו "זועק".
 .3אין לצבוע את השער.
יש להקפיד להגיע עם נעליים  /סנדלים סגורים ,דהיינו אין להגיע בנעלי בית ,קבקבים וכד'.
 .4יש להקפיד על פאות לפי תורת ישראל ,קרי עד מתחת לעצם .אין לקצר את השיער.
תוספות:
 .1אין להגיע עם צמידים ברגליים.
 .2אין להגיע עם איפור.
כמי שבחר ללמוד בבית ספר תורני אנו בטוחים שאתם מבינים את חשיבות הענין ,והתקנון ישמר בקפדנות על-ידכם.
בכל מחלוקת בין תלמיד/הורה לבין ביה"ס ,העמדה הקובעת היא עמדת ביה"ס.
במידה ויופר התקנון ,יינקטו הצעדים הבאים:
 שיחה אישית עם התלמיד/ה.
 שיחה טלפונית עם ההורים.
 מכתב בנושא.
 החזרת התלמיד/ה הביתה להחלפת הבגדים.
הערה :במקרה של הפרה בוטה של התקנון ישלח התלמיד/ה לביתו/ה באופן מיידי.

הגעת הורים לשטח ביה"ס /לפעילות בית ספרית:
הורים הנכנסים לביה"ס או מגיעים לפעילות בית ספרית כטיול ,מסיבות וכד' עליהם להופיע בלבוש הולם מינימלי:
אמהות -חצאית וחולצה המכסות את כל חלקי הגוף כמופיע בתקנון.
אבות -כיפה וחולצה.

2

